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 ؟واقعاً متضمن وحدت ملی استکدامین بند این توافقنامه 

 ۀقکشور چون صاعسیاسی  رقیبرهایی نیافته بودم که متن کامل توافقنامۀ دو « کار شیوه»اصطالح نو  اختراعاز ماتم جانکاه 

 .اصابت نمودافکارم  کلبۀ ویران بربا رعد و برق مهیبش  مرگبار و وحشتناکی

اظهارات ضد و نقیض و منکر شدن ها درین ارتباط  وجود دارد ولی من به این بعد از نشر این مؤافقتنامه  باید اذعان نمود که

 رایم اهمیت ندارد. ب رسمی تمسک نموده و تبصره های احمد و محمود و حیث یک سند تأریخیه شده ب ءموافقتنامۀ امضا

اشک حسرت بی  که گلویم گرفت و ،خدایم شاهد است ،گونه تظاهربدون هر حواسم پرت و پال شد وبا خواندن متن این مقاوله 

رؤیا  چهانتخابات که در این  را با همه ساده دلی ها و خوش باوری هایم سرزنش کردم ها خودبار .ریخت واختیار از دیدگانم فر

ی که متشکل از ناقضین علنی حقوق بشر، جانیان شناخته امید هایی را برای رهایی وطن و هموطنم از یک نظام چههایی داشتم و 

در نظامی که موتر ران معاون  ،به دل می پرورانیدم راهای عامه و متجاوزین ناموس مردم شده، دزدان ماهر و غاصبین ملکیت 

مشهور با الفساد والی والیت و جانیان و خونخواران  "پای لچ"، سگ باز نمود را کسبمارشالی عالی اول ریاست جمهوری و منصب 

دیگر در پله های باالیی نردبان دولت داری قرار گرفته و گماشتگان و جاسوسان ممالک ذیدخل برای ترویج فنون عصری چپاول 

ا ه دهبا وسائط نقلیه  ادهد و به هزاران عربانک ها چور ش ،بنام تکنوکرات در صحنه آمدند. در نظامی که ملیون ها دالر غارت شد

فساد پرور رئیس  در زیر چپنو مرتکبین همه شد ناپدید گردیده و ملیون ها دالر ادویۀ امدادی مفقود  و مهمات هزار میل اسلحه

رائط ش درابل باور در حالی که اکثریت مردم با سرازیر شدن بلیون ها دالر در محرومیت های غیر ق جمهور پناه برده حمایت شدند.

آرزوی تشکلی را در سطح رهبری کشور خوش بینانه در دل و شب و روز خود می گذرانند. مانند من بسی هموطنان بیحد ناگوار 

با ارادۀ راستین و آهنین  از صمیم قلب وفرزندان دلسوز واقعی وطن پرست با احساس مسؤولیت  ه اگر ک نددماغ می پروارنید

 "شرکت سهامی کرزی" محصولآهنگ عمران وطن نمایند و با مساعی شبا روزی به سویۀ ایثار و فداکاری وطن را از بحران 

 وطن را ۀرفت برباد مردم را فراهم و حیثیت و اعتبار رهانیده با تطبیق بهترین طرح ها بر بنیاد تصنیف رجحانات رفاه و آسایش

این قرار داد ننگین که در تأریخ هیچ نظام سیاسی  کامل متن بر محتویات شدن آگاه باکه  وا ویالو  هیهات ولی ،در دنیا اعاده نمایند

ت و به این واقعی  خواب بین روز روشنی بیش نبوده ام. و به خاک یکسان شد و دانستم که خیال پرداز اهمۀ این امیده سابقه ندارد

پشت خشک، سوزان و خارزار های نا امیدی و تاریکی سی و شش سال متواتر در وادی های در طول همه  پی بردم که چگونه ما

 رابا تصاویر جعلی با وعده های فریبنده و دروغ های شاخد های رنگ آمیزی شدهو با مناظر ترسیم شده و پرده  سراب ها دویده ایم

ه ما ب امضای این موافقتنامه یک بار دیگر . دادیم خود را فریب می ،اغواه شدیم و با وصف فهم واقعیت ها با خوش بینی بی حد

 رهبران و وابستگان، ظلم و استبداد چپ گرایان معجون مرکبی از فرهنگ اما با ساختار !که بود است همان این وطن فهماند که 

 .موکراسی قالبییو شاگردان مدارس د ، رهروان راه خشونت و بربریت طالبانهخود فروخته و وطن به گرو داد تنظیم های
 

ا باوران رآزادگان و خوش سانحۀ درد ناک بردگی و اسارت ملت افغانستان پیش نظرم مجسم شد که چگونه دست و پای این  آری،

واقعیت تلخ ناتوانی مطلق  درک  و ،تزویر بسته اند ، خدعه ومله گریدر زنجیر های سازش، معاموکراسی یعناوین جهاد و د زیر

 ینا و قبولی چه مأیوس کننده و استخوان سوز است بی قید و بند هر اصولیدر برابر زور آزمایی ها فرعون مآبانۀ مشت  را مردم

وع رقوق مشگذر نکرده و این ملت از استفاده ح تمدن و عدالت و چیزی به نام حق ،آزادی، آدمیتدرین دیار اصالً قافلۀ که  واقعیت

سخت دردناک و زجر دهنده است. آیا رفاه زندگی غربت می تواند افغان با احساس و با  واقعاً  ،انسانی خود به کروه ها فاصله دارد

دالت اصالح طلبان، عبه  ما واهی اعتقادتر و یأس آفرین بیشتر غم انگیز  ؟وجدان را در برابر این همه خیانت ها بی تفاوت نگهدارد

  که همه بی صدا و تماشاچی اند، چرا؟  و نسل جوان مملکت است خبرگان ، منورین، نخبگان وخواهان
 

این ها   .گرایش هایی بند شده اندملعون  دانسته در طلسم ایا ن و گرفته اند جوال سر  یا  ،کمند زلفی اند در ایشان اسیر یا اینکه

نداشته همه حراف بی در اصالح امور  و اجسام بی روح اند و کدام نقش برازنده و سازنده  خوش کالم طوطی های تربیت شده

احوال را  وبر اکثریت حکمروایی نموده  و دهشت خود ، بربریتبا همه سوابق جنایت یفاسدمحدود  گروهنه چگونه  عمل اند ور

    .ملل متحد تحمیل می نماید بر را حتی قانونی خودد و خواسته های غیر می چرخانن مطابق میل و منافع خود
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که چگونه محکوم زور،  سازیدمجسم  را نزد خود و مغضوب  نفرین شدهاین وطن حالت رقت بار ملیون ها انسان برای لمحه ای 

نوشت به سربیگانه ی نیست. چگونه این فرمانبرداران سحرۀ شان را چند سال ناک سی و تخدعه و ریا بوده این خواب وحش ،جنایت

ه اهی کر ربیرحمانه و خائنانه بازی می کنند. این ملت بهر سویی که رو می آورد جهنم می بیند و به ه مظلوم این ملت بدبخت و 

و به هر که اعتبار می کند برایش خیانت می  یده می شودرا بهر که دراز می کند دستش بر گذارد به چاه می افتد و دست خودمی پا

 .کند
 

مدن در دور تزیستن جهان سائر ملل  مانند، تعداد باالتر از توقع، به امید یک آیندۀ بهتر و رهایی از شر و فساد هشت ملیون نفر

مخوف ترین احوال  در  ،وش دادنگکراسی و مردم ساالری و حاکمیت ملی مویشیپور د متواتر به و سیزده سال یک و قرن بیست

 .با رفتن به صندوق های رأی تمثیل نمودند تن سرنوشت مملکیرا برای تعی ارادۀ خود
 

یر پیدا زی مساشرف غنی احمد طرف داکتره درین انتخابات بیشترین توقعات مردم برای ایجاد یک آیندۀ بهتر برای افغانستان ب

چه داشته و در اول کار ؟ و چه کرده ؟مربوط کدام قماش است مردم به این که کی، کی است؟ های اخیر سالدر طول  چه ،کرد

و ناشناخته شده  چهره نو واردغنی احمدزی اشرف داکتر  ؟ کافی معلومات دارند.داشتگی را چگونه بدست آوردهحاال چه دارد و 

ا البته در دشوار ترین احوال باران دولت نو بعد از سقوط طالباان بود و زاب گدصحنۀ سیاست افغانستان نبود و یکی از ته در ای

ها آغاز بکار نمود عالوه بر داشتن درجۀ دکتورا در یکی از مشهورترین پوهنتون های امریکا تدریس می نمود می محدودیت لعا

یارک تایمز نشر می شد که البته عالوه بر تحکم بر زبان دانش و فهم خاص را حلیل های علمی اش در روزنامۀ نیوو مقاالت و ت

یعنی بانک جهانی را برویش گشود که آنهم از خود مقتضیات  بین المللییجاب می کرد این اهلیت و لیاقت درب مهمترین مؤسسۀ ا

  و ایجابات بخصوص داشت.  

کومت مصلحت حبه مرکز از خود قاطعیت و جدیت در گمرک امیرات اسمعیل خان در هرات داکتر اشرف غنی با آوردن عواید 

 نشان داد.گرای کرزی 

که وی در تالش کسب قدرت نیست زی از مقام وزارت و ادامۀ زندگی در افغانستان چنین انتباه خلق کرد داستعفی اشرف غنی احم

ند خدمت به وطن با ایجاد مآرزومعرفت با تمام شرائط وطن و ترکیبات اشخاص در دولت داری  با حیث یک دانشمند وه و ب

غنی احمدزی فاصله گرفتنش از حلقات جنایت و فساد و ترک کلیه اشرف  توقع مردم از داکتر ترینعمده اصالحات بنیادی است و 

زی توازن احمداشرف غنی ند که در صورت مؤفقیت داکتر روش های غیر مردمی متداول در حکومت کرزی بود. مردم می خواست

گ و جای هر جن نسازدهمیه های قومی فدای سرا مثل سلف خود قومی را بر معیار اهلیت و لیاقت در نظر گرفته پیشرفت مملکت 

 تلخ  تیک حقیق غنی احمدزیاشرف داکتر  طتوس حیث معاونه انتخاب رشید دوستم ب  .سته ساالر پر کندییک شاتوسط  را ساالر

نا ممکن است و این انتخاب لطمۀ بزرگی به  نفوذ زورمند جنایت پیشه برای کسب رأی را نمودار ساخت که گریز مطلق از ساحۀ

 .غنی نزد مردم بوداشرف اعتبار داکتر 
 

با هوشیاری خواسته های مردم را درک و خطوط اساسی مبارزات انتخابی اش را همین توقعات تشکیل می داد. بر  اشرف غنی

انکشافی اقتصادی و اجتماعی  تر پالنماساجمال  این بار با اهداف مشخص در برابر مردم قرار گرفت 1882خالف انتخابات سال 

در مقامات دولتی تعهد سته ساالری و انتخاب کار آزمودگان یرا برای رعایت کامل اصل شا آمادگی خود .به مردم تقدیم کرد ار خود

برای اصالحات بنیادی با  کرد و بطور علنی دوری جستن حکومت خود را از سازش ها و مصلحت های غیر ملی ابراز نمود. 

راه یافت، گرچه بعضی ها با این بین اقشار جوان و تحصیلکرده  تشخیص عوامل و عوارض وعده های بسیار محکم سپرد و در

 حاکی از زیاحمداشرف غنی وصاً قشر جوان در عقب داکتر انتخابات شکل و شمائل قومی دادند ولی ایستادگی اکثریت مخص

بین آن دوره  روشن کومت کرزی بود و همه خواهان ایجاد یک خط فاصلنا بخردانۀ حست های از سیا شانبیزاری و نفرت عمیق 

 و دورۀ نوین بودند. 
 

پروردۀ دامان فرهنگ جنگ، سازش و معامله گری بوده با سوابق، تعلقات و پیوند های  انند که داکتر عبدهللا عبدهللاد البته همه می

اصالحات بنیادی و ایجاد یک ترکیب شخصیت های ماهر فنی و مسلکی برای بهبود  علنی اش با حلقات معین و شناخته شده توقع

 .حال مملکت از او متصور نیست

 شعبدهللا و دسته اش هم به خوبی فهمیده بودند که با هر نوع تفتیش و شمار اهمچنان از یک واقعیت نمی توان چشم پوشید و آنر

لجوجانه  ی امتناعر شکنی، زور گویی، قانون شکنی، بغاوت و تمرد دستۀ عبدهللا برااشرف غنی برنده است و تقال، کا هم  زبا مجدد
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زوری که بطور اسرار آمیز امریکا  . کومت نامزد برنده بودحدر توسط زور و نشان دادن قدرت یافتن جای پای از قبول باخت و 

 برای عبدهللا و یارانش شایان تبریک گفتن است.ؤفقیت واقعاً این م ، که خره به این آرزو رسیدندآلکه با به آن سر فرود آورد 
 

 . زی به این مقاوله تن دادچرا و چگونه داکتر اشرف غنی احمدکه  است جوابتا حال ال که سؤال عمده و اساسی
 

 ان را درین توافقنامه سراغ نمودهراستی کدام منافع ملی افغانست. 

 را در قبال این مؤافقتنامه چگونه می بیند خود مندیآیندۀ دولت ، 
 

گویی وراین ز کنار رفتن و تن ندادن بهآیا این توافق از او خدمتگار واقعی می سازد و یا  .بر وی تحمیل شده باشد امضاءشاید این 

 برایش بیشتر افتخار آفرین بود.

مخالفین ) گیر جنگشمرده می شود که طرف های دردر یک حالت خاص مطابق منافع ملی یک مملکت صرف  چنین موافقتنامه

ه و انی ها خاتمه یافتمسلح و دولت بر سر اقتدار( به یک صلح پایدار توافق نمایند و جنگ چندین ساله با همه خون ریزی ها و ویر

ن که در نیپال چنی و امنیت زندگی کنند و تشکل چنین حکومت وحدت ملی ارمغان صلح را با خود داشته باشدمردم در مصونیت 

 شد و احتمال دارد در ماینمار )برما( عملی شود.

جمهور نظام  رئیس امل شدند و برندۀ نهایی انتخاباتبا قبول اصل قانونی نظام ریاستی در انتخابات شدر افغانستان یازده نفر نامزد 

ر در احیاناً موقفی را با صالحیت های خاص خوردار است، اگریاستی است که از جمیع صالحیت های تثبیت شدۀ قانون اساسی بر

اندید نه این که منتخب ک به اختیار رئیس جمهور باشد مورد نظر کابینه اش ایجاد می کند باید مطابق قانون انتخاب و تقرر شخص

 .بازنده بحیث رهبر مخالف

 را به میان آورد و ثانیاً شخص منتخب اجرائیویاین که رئیس جمهور برنده تحت جبر و فشار خالف قانون اساسی کشور اوالً پست 

 به اپوزیشنرا  با به اصطالح خودرا بسته  بازندگان را در رأس آن قرار دهد در واقعیت رئیس جمهور منتخب دست و پای خود

(Opposition ).تسلیم می نماید و این خلق یک حکومت موازی غیر قانونی در بین یک حکومت منتخب مردم است 
 

 تن این توافقنامه نظر گذرا بیندازیمحاال به م
 

 عدالت، ن،قانو حاکمیت امنیت، ثبات، صلح، تامین های نیاز به پاسخگویی برای و افغانستان مردم ساختن توانمند بمنظور - 1

 .کند می تطبیق و داده انکشاف را حاتالاص جانبه همه برنامه ملی وحدت حکومت خدمات، عرضه و اقتصادی رشد
 

آرایش کلمات بگذریم واقعاً این توافقنامه چه نقشی در توانمند ساختن مردم دارد، در ساختاری که رئیس جمهور به یک سمت اگر از 

، ...... یعنی رئیس در موارد تأمین صلح، ثبات، امنیتی مردم در کجا است؟ دو رئیس اجرائیوی به سمت مخالف برود توانمن

ضرورت داشته باید مخالفین سیاسی با گماشتن یک نابغۀ عقل عالم نخبه  ډنډه پنجارد و به ند را جمهور کفایت و اهلیت کاری الزم

 رئیس جمهور را مدد رساند

 سال دو ظرف را اجرایی صدراعظم مقام و نموده آغاز را اساسی قانون تعدیل روند جرگه لویه برگزاری با جمهور رئیس - 1

 .نماید می ایجاد
 

خودرا بحیث رئیس جمهور در نظام ریاستی کاندید کرده باشد و مردم هم با همین فهم و درک به او رأی شخصی که از بدو مرحله 

داده اورا انتخاب کرده باشند و قانون اساسی در چوکات نظام ریاستی به او صالحیت های مشخص داده باشد، روی کدام دلیل و به 

شخص و  قانونی یک ی بنماید. توجیه چیست؟ به لحاظ اقناع خواسته های فرااساس کدام منافع ملی افغانستان اقدام به چنین تصمیم

، تجزیۀ افغانستان و بحران تباه کن. یعنی انگیزۀ این اقدام واهمه و جبن است نه آنجه در مادۀ اول تذکر رهراس ایجاد شورش دیگاز

ده و دلیل اصلی آن نزد مردم روشن نیست، اما آنانی مقاوله اسرار آمیز بو این ، راستی تن دادن داکتر اشرف غنی احمدزی بهرفته

 .دانستند خالف توقع و تعهدات مکرر اوکه از او حمایت کردند و برایش رإی دادند چنین تسلیمی را 
 

 تحکوم اجرائیوی رئیس را اجرایی صدراعظم وظایف گردد، ایجاد اساسی قانون مبنای بر اجرایی صدراعظم مقام زمانیکه تا - 3

 اتانتخاب دومی کاندیدای ازطرف که شخصی توسط و شده ایجاد جمهور رئیس فرمان توسط بالفاصله مقام این. برد خواهد پیش

 .میگردد اشغال باشد، گردیده تایید جمهور رئیس جانب از و معرفی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هاد مردم و مملکت ببیند پیشناگر رئیس جمهور در نظام ریاستی در ختم دورۀ کار پنج ساله واقعاً نظام صدارتی را به خیر و صالح 

خودرا به پارلمان افغانستان نموده تقاضای انعقاد لوی جرگه را می نماید اگر این تعدیل پیشنهادی توسط لوی جرگه منظور شد در 

تبدیل شده صالحیت های  (Ceremonial) دور آیندۀ انتخابات مرعی االجرا بوده مقام ریاست جمهوری به یک موقف تشریفاتی یا

. اما تحمیل این اقدام در سال دوم کار رئیس جمهور مطلق مخالف یس جمهور از صدراعظم در قانون اساسی تفکیک می گرددرئ

 با قانون است چه او باید پینج سال خودرا در نظام ریاستی تکمیل کند.
 

 نای تا نماید می انتخاب را نظرش مورد شخص انتخابات دومی کاندید و میکند ایجاد را اپوزیسیون رهبر مقام جمهور رئیس - ۴

 .نماید اشغال را مقام

 و برابری تساوی ایجاد اصل نظرداشت در با حکومت، اقتصادی و مستقل نهادهای ملی، امنیت کلیدی های مقام در تعیینات - ۵

 اب والیات، سطح در کلیدی های مقرری قضا، ها، وزارت مقامات. میگیرد صورت اپوزیسیون رهبر و جمهور رئیس بین انتخابات

 .میگیرد صورت اپوزیسیون رهبر مشوره به جمهور رئیس توسط عادالنه، نمایندگی اصل داشت نظر در

 .کند می حفظ روز 82 حداقل برای را ملی امنیت ارگانهای کلیدی مقامهای رهبری در تداوم که میکند تعهد جمهور رئیس - ۶

  بهبود هدف با را انتخاباتی نظام در بنیادی اصالحات سال یک خالل در که میکند تعهد ملی وحدت حکومت - ۷

 .باشد شده تهیه شمول همه و فراگیر روند یک توسط که نماید می اتخاذ گذشته انتخابات های نارسایی
 

ع وضمتباقی مواد مندرج این مؤافقتنامه مبین تحمیل یک عرف نا مطلوب باالی یک حکومت دموکراتیک و منتخب مردم بوده و 

تحدیداتی باالی رئیس جمهور است که در تضاد با قانون اساسی مملکت بوده چنین تعبیر می گردد که اگر رئیس جمهور گرسنه شد 

نان خورده می تواند اما باید قبل از آن مشورۀ رهبر اپوزشن را بگیرد و همچنان در حال ضرورت به تشناب رفتن و سفر های 

وزرای پست های کلیدی، دفاع، داخله و امنیت مهمتر از همه گنجانیدن این ماده که ی است.خارجی مشوره رهبر اپوزشن ضرور

ولی در حقیقت تعیین یک دور امتحانی برای رئیس جمهور است که آیا  ؟ملی تا نود روز تعویض نشوند. اسرار پشت پرده چیست

که در غیر آن تهدید به بلوا، کودتا و  یا خیر  مطابق خواسته های مقام عالی و مقدس و اسرائیل نمای شورای نظار رفتار می کند

ن می نمایند که اعمال یتعی ( Probationبه نام ) در امریکا برای مجرم آزاد شده از زندان یک دور آزمایشی را شورش خواهد بود.

 ؟این نود روز دورۀ آزمایشی برای اشرف غنی باشد درفتارش تحت نظارت قرار می گیرد. شای و

رئیس جمهور مطابق مش اقتصادی فیصله می کند که بند برق کمال خان تکمیل شده مورد بهره برداری قرار گیرد و رهبر جبهۀ 

وز رمطابق فرهنگ حاکم هر حکومت موازی در تقابل با همدیگر و شیر بند برق اعمارگردد. دوینجمخالف می گوید باالی دریای پ

 و بحرانی که وطن را بسوی قهقراء و نابودی می کشاند. جنگ و دعوی و تلوار کشی
 

 هموطنان محترم! 

یت قانون ، حاکم، عدالت گسترییتوحدت ملی و تقویت توانمندی ملت، صلح، ثبات، تأمین امن من درین مؤافقتنامه آثاری از تحکیم

بحران مواجه ساخته عمل نموده وطن را  1مندرجۀ مادۀ شماره  همه نکاتبر عکس  را سراغ نکرده این مؤافقتنامهو رشد اقتصادی 

دستی بمتوقعم که شما با درک رسالت و مسؤولیت قلم یک اقدام بی نهایت خطرناک بحران آفرین و تباه کن می دانم و  نراآ و تطبیق

 درین بحث شامل شده نظر بدهید.

 

 پایان بی پایان
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